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INHOUD

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang 
exclusief invoerder van Aiphone (parlo- 
en videofonie) en verschillende merken 
van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, 
Turbotech, Finest, Flir, Seek, Klein Tools 
en verscheidene andere merken). CCI nv 
biedt een zeer uitgebreid gamma, directe 
leverbaarheid uit stock en een eigen after 
sales service aan haar klanten. Door een 

permanente investering in know-how en 
een zeer ruime ervaring ‘in the field’ wordt 
ook een snelle en betrouwbare technische 
ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv) 
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64
F: +32 3 231 98 24
www.ccinv.be • info@ccinv.be

WIE ZIJN WIJ?

*DE PRIJZEN  
(EXCL. BTW) IN DEZE 
FOLDER ZIJN GELDIG 

VAN 01/10/2021  
T.E.M 31/12/2021.

www.facebook.com/ccinv/
           
www.linkedin.com/company/cci-nv

Beste lezer,

“Dus nu fluistert de radio van de Admiraliteit door de ether naar de hoge 
masten van de schepen, en de kapiteins lopen in gedachten verzonken over 
hun dek. Het is niets. Het is minder dan niets. Het is te dwaas, te fantastisch 
om aan te denken in de twintigste eeuw. Of is het vuur en moord die uit de 
duisternis naar onze kelen springen, torpedo’s die de buik van half ontwaakte 
schepen verscheuren, een zonsopgang op een verdwenen zeemacht, en 
een tot nu toe goed bewaakt eiland, eindelijk weerloos? Nee, het is niets. 
Niemand zou zoiets doen. De beschaving is boven zulke gevaren uitgestegen. 
De onderlinge afhankelijkheid van naties in handel en verkeer, het besef van 
publiek recht, de Conventie van Den Haag, liberale principes, de Labour Party, 
hoge financiën, christelijke liefdadigheid, gezond verstand hebben zulke 
nachtmerries onmogelijk gemaakt. Weet u het zeker? Het zou jammer zijn om 
het mis te hebben. Zo’n fout kan maar één keer gemaakt worden, voor altijd.”

Winston Churchill -1923, herinnerend aan de mogelijkheid van oorlog 
tussen Frankrijk en Duitsland na de Agadir-crisis van 1911.

Serge Van de Velde
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SPOTLIGHT

Zircon® is opgericht in 1975 en gevestigd in Silicon 
Valley. Zircon® onderkende de behoefte aan elektronisch 
precisiegereedschap voor dagelijks onderhoud en renovatie 
van woningen en begon in 1980 met de productie van een 
reeks geschikte apparaten.

Geïnspireerd door zijn ruime ervaring in 
consumentenelektronica ontwierp Zircon de StudSensor™, 
een revolutionaire, originele en gepatenteerde elektronische 
detector. Sindsdien is het de missie van Zircon om 
betaalbaar, gebruiksvriendelijk precisiegereedschap en 
elektronische scan- en detectieoplossingen te leveren voor 
zowel doe-het-zelvers als professionele aannemers.

Zircon Corporation ontwerpt, produceert en verkoopt ‘s werelds 
best verkopende elektrische stud detectors, metaaldetectors en 
wandscanners. 

VANAF 1 OKTOBER 2022 ZIJN DEZE PRODUCTEN BESCHIKBAAR VIA CCI - RAADPLEEG UW DISTRIBUTEUR VOOR MEER INFO



PROMOTIES

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

JOS1FW
ART: A01008417

PROF. ADVIESPRIJS

€489,00*

JOS1VW
ART: A01008416

• Oproepdoorschakeling naar tot 8 
smartphones 

• Live en opgenomen beelden raadplegen 
vanop afstand

• Gebruik van Amazon-servers voor 
wereldwijde service met hoogste 
betrouwbaarheid en veiligheid

• Plug & play-installatie: autom. verbinding 
met de router mbv WPS-functie en 
directe koppeling van de smartphone 
zonder registratieprocedure via mail.

Deze basiskits, of u nu voor opbouw 
of inbouw kiest, zijn dé standaard 
in videofooncommunicatie van 
hoogstaande  kwaliteit dankzij het 7” 
scherm. Ook verkrijgbaar met een 
extra binnenpost: JOSV+ en JOSF+. 
Registreer je op www.aiwin.be om te 
genieten van 5 jaar garantie op deze 
series!

PROF. ADVIESPRIJS

€745,00*

JOSV+/JOSF+

Beschikbare kits

2deurposten 2
max.binnenposten

PROF. ADVIESPRIJS

€379,00*

JOS1V/JOS1F

AIPHONE JO WiFi KITS

+100       PUNT EN
(ENKEL OP JOS1V)

JOS1V | Art: A01008401

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x PS1820DM voeding

JOS1F | Art: A01008402

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x PS1820DM voeding

JOSV+ | Art: A01008414

1 x JODV opbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

JOSF+ | Art: A01008415

1 x JODVF inbouwcamera

1 x JO1MD hoofdpost

1 x JO1FD bijpost

1 x PS1820DM voeding

*

*



AIPHONE
WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL

GELEVERDE INHOUD

Troeven:
• Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar 

autonomie
• DECT-techn. voor max. draadloos bereik
• Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
• Beeldgeheugen (100 foto’s van 

bezoekers)
• Super eenvoudige installatie, geen 

bekabelingswerk.
• Budgetvriendelijke upgrade van 

draadloze of bekabelde deurbel

Functies:
• Aanmelding van bezoekers mbv beltoon 

(keuze uit 4 tonen)
• Communicatie met de bezoeker 
• Bewaking van de inkom door beeld op te 

vragen vanaf de binnenpost
• Manuele & automatische opname van 

beelden van de bezoekers
• Raadplegen van opgeslagen beelden
• Beeldscherm met kantelfunctie voor 

groothoekbeeld of zoom 

BUITENPOST

  
BINNENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA 
EN 110°-BREEDHOEKLENS

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE
LAADSTATION

DECT-BINNENPOST MET 2,4” KLEURENSCHERM 
EN HERLAADBARE BATTERIJ

PROF. ADVIESPRIJS

€199,00*

WL11
ART: A01002195

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*

JOS1VWB
ART: A01008424

PROF. ADVIESPRIJS

€399,00*

JOS1VB
ART: A01008423

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*

JOS1FB
ART: A01008425

PROF. ADVIESPRIJS

€595,00*

JOS1FWB
ART: A01008421

lack Edition kits

the

B+100      PUNT EN

+100      PUNT EN

*

*

*



AIPHONE DA1AS KIT PROMO

PROF. ADVIESPRIJS

€92,00*

DA1AS
ART: A01002064

DA1AS KIT

• DA1DS buitenpost, DA1MD binnenpost en PT1211C voeding
• Deuropener aangedreven door buitenpost zonder dat een extra 

transformator nodig is
• Directory met achtergrondverlichting
• Optieknop op binnenpost om een extern apparaat te bedienen
• Volumeregeling oproeptoon met mute-indicator
• 2-draads systeem is snel en eenvoudig te installeren

+50 PUNT EN

PROMO!

• Eenvoudige bediening
• 3,5 inch TFT kleuren LCD monitor
• IP54 stof & waterbestendig
• Deuropener
• Extra binnenpost

PROF. ADVIESPRIJS

€279,00*

JSS1A
ART: A01008022

AIPHONE JSS1A, DE EENVOUDIGE EN BETROUWBARE 3.5-INCH VIDEOFONIE

De JS-serie is een systeem voor een maximale 
configuratie van een enkele deur en twee 
binnenposten. Het hoofdstation heeft een scherm van 
3,5 inch en knoppen voor het openen en bewaken van 
de deur van het deurstation. De JS-masterstation staat 
zowel VOX- als PTT-communicatie toe. De JS1MD 
hoofdpost en de JSDA deurpost zijn beide geleverd 
in de JSS1A-kit.

De JS1HD-submasterstation kan aan de kit worden 
toegevoegd om de systeem tot zijn maximale 
capaciteit van één deurstation en twee binnenposten 
te brengen.

PROMOTIES



AIPHONE GT-PACKS
Kies voor een volledige, voorgeprogram-
meerde pack. Zo bent u zeker dat alle 
nodige componenten inbegrepen zijn. Alle 
binnenposten in deze packs werden reeds 
geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u 
heel wat tijd kan besparen.

Voorgeprogrammeerde videopacks
•  Deurpost voor inbouwmontage en   
 voorzien van de nodige beldrukknoppen  
 en panoramische 170° camera
•  GT1M3 binnenposten, genummerd   
 volgens de programmatie
•  Voeding en controle-eenheden

REFERENTIE ARTIKELNUMMER BESCHRIJVING BRUTOPRIJS
GTBV2F A01008709 videopack 2 appartementen € 1369,95
GTBV3F A01008710 videopack 3 appartementen € 1606,25
GTBV4F A01008711 videopack 4 appartementen € 1840,85
GTBV5F A01008712 videopack 5 appartementen € 2151,55
GTBV6F A01008713 videopack 6 appartementen € 2389,60
GTBV7F A01008714 videopack 7 appartementen € 2625,90
GTBV8F A01008715 videopack 8 appartementen € 2864,50
GTBV9F A01008716 videopack 9 appartementen € 3169,70
GTBV10F A01008717 videopack 10 appartementen € 3406,85

www.AIQUOTE.be
De officièle AIPHONE online configurator 
genaamd AlQUOTE voor appartementsprojecten 
beschikbaar voor all professionele alsook 
particuliere AIPHONE klanten. 

Deze computergeleide configurator wordt 
toegepast bij maatwerk om de samenstelling van 
een appartementssysteem en de bijbehorende 
prijs te bepalen. De configurator begeleidt het 
keuzeproces en berekent gedurende het proces 
de actuele prijs. aan de hand van dit doordacht 
keuzeproces zal de gebruiker tot een eindresultaat 
komen dat op de eindpagina in tabelvorm vertoond 
wordt. 

Het resultaat bevat een materiaallijst alsook en 
zo nauwkeurig mogelijk berekende totaalprijs 
uitgedrukt in bruto-waarde exclusief de BTW.

De bekomen samenstelling kan vervolgens via 
e-mail doorgestuurd worden naar een klant, een 
collega of eender ander type contact. Het gebruik 
van de AIQUOTE configurator is volkomen vrij 
en kosteloos en bijgevolg hoeft men er nimmer 
persoonlijke gegevens achter te laten. Kortweg, 
de AIQUOTE configurator is een krachtige sales 
tool dat het werk van de AIPHONE-professional 
beduidend vergemakkelijkt.

AIPHONE GT - appartementsysteem
Altijd de juiste prijs!



GT-VIDEOSYSTEEM lack EditionBMAAK GEBRUIK VAN DE COMPACTE 
“BLACK EDITION” DEURPOSTEN IN 
ZWARTE UITVOERING VOOR EEN 
LUXUEUZE AFWERKING VAN UW VIDEOFONIEPROJECT.

Het geborstelde aluminium paneel zorgt voor een tijdloze en stijlvolle look. 
Deze deurposten zijn steeds voorzien van een camera met panoramisch 
170°-breedhoekbeeld. De krachtige witte LEDverlichting zorgt ook bij lage 
omgevingsverlichting voor een duidelijk herkenbaar kleurenbeeld van de bezoeker. 
Duidelijke, verlichte pictogrammen en gesproken boodschappen begeleiden de 
bezoeker bij het gebruik van de deurpost. 

De zwarte montageschroeven en vandalismebestendige metalen beldrukknoppen 
maken het strakke ontwerp volledig af. 

Elke “black edition” deurpost wordt compleet geleverd incl. bijhorende 
inbouwdoos.

• Modulair: biedt onbeperkte mogelijkheden en flexibiliteit
• Vandalisme- en weersbestendige IP53-behuizing, zowel voor 

inbouw- als opbouwmontage
• Ongeëvenaarde beeldkwaltiteit
• Universal Design: intuïtief & eenvoudig door iedereen te bedienen
• Begeleiding van de bezoekers met duidelijke pictogrammen en 

gesproken boodschappen
• Camera met panoramisch 170°-breedhoekbeeld
• Programmering & onderhoud mbv PC of via smartphone

AFMETINGEN

Bestaat ook met 1 
drukknop inclusief een 
codeklavier “GTV1BAC”.

GTV6B

INBOUWDOOS AFWERKINGSPANEEL

TYPE H B D H B
GTV1B 249,5 119 60 269,5 139

GTV2B 275,6 119 60 295,6 139

GTV3B 301,7 119 60 321,7 139

GTV4B 347,8 119 60 327,8 139

GTV5B 353,9 119 60 373,9 139

GTV6B 380 119 60 400 139



M A K E  S U R E  T O  B E  S U R E

PROMO

+ Gratis hoodie bij aankoop 
van een 4SURE CCTV-pack!

VERKRIJGBAAR IN DIVERSE 
CONFIGURATIES
4S4T428N8C
BEVAT: 

• 4 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm 

breedhoeklens, IP67

• Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien 

van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera’s en 

voorgemonteerde 1TB harde schijf

• Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 

voor de camera’s (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor 

netwerkaansluiting (2m)

4S4B428N8C
BEVAT: 

• Bevat 4 x 4SB428 zwarte bullet-camera 4MP met 2.8mm 

breedhoeklens, IP67

• Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien 

van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera’s en 

voorgemonteerde 1TB harde schijf

• Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 

voor de camera’s (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 

voornetwerkaansluiting (2m)

4S3T428N8CDS
BEVAT: 

• Bevat 3 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm 

breedhoeklens, IP67 + 1 x video IP deurbel voor 

deurcommunicatie (Ethernet/WIFI) 

• Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien 

van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera’s en 

voorgemonteerde 1TB harde schijf

• Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 

voor de camera’s (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor 

netwerkaansluiting (2m)

BRUTO : 815€

BRUTO : 815€

BRUTO : 880€

NIEUW EN EXCLUSIEF, ONZE 4SURE IP CCTV PACKS
BULLET- EN TURRETCAMERA’S MET RECORDER

PROMO

Bij aankoop van een 4SURE IP CCTV 
pack krijg je een gratis hoodie!

Wat moet je doen?

Upload na aankoop van een 4SURE-
pakket een kopie van jouw aankoopbewijs, 
bevestig je gewenste hoodie-maat en je 
leveringsgegevens via  de volgende QR-
code

Na ontvangst sturen wij
een gratis hoodie toe!



TO BATTERY OR NOT TO BATTERY?

Hoe weet men wat de capaciteit van een thuisbatterij moet zijn?

PQA of Power Quality Analysis is zoals het acroniem 
het zelf zegt een analyse van het elektriciteitsnet. 

HET VERSCHIL TUSSEN 
KLASSE A EN KLASSE S

Terwijl de meetnauwkeurigheid bij apparaten 
van klasse A zeer hoog is (0.1% van de  
gedeclareerde ingangsspanning) , zijn de 
meetnauwkeurigheidseisen voor apparaten 
van klasse S (S = survey (onderzoek)) veel 
lager (1%  gedeclareerde ingangsspanning) - 
gegevens en gebeurtenissen worden slechts 
kwalitatief geregistreerd en er worden minder 
eisen gesteld aan de meetnauwkeurigheid. 
Bovendien hoeven klasse S-apparaten niet zo 
veel grootheden te meten.

Een PQA meet onder andere ook het verbruik, en dit tijdens een bepaalde tijd, zo kan men kijken op welk moment er verbruik 
is. Zo weet men welke verbruikers met de meeste elektriciteit gaan lopen. Maar ook wanneer de zonnepanelen energie terug 
op het net op sturen. 

Met deze gegevens kan men berekenen wat de capaciteit van de thuisbatterij moet zijn die men wil installeren. Dit kan in een 
residentiële omgeving zijn maar ook in een industriële omgeving.
Soms kunnen kleine aanpassingen een groot verschil in het verbruik maken. En met de energieprijzen van tegenwoordig is dit 
het meten wel eens waard.
In industriële en tertiaire omgevingen -vooral daar waar er een eigen hoogspanningscabine is- kan men nog veel verder gaan, 
daar worden onder andere volgende zaken belangrijk:

• Gelijke fase-belasting
• Opstartstromen
• COS φ
• Harmonischen

Vanaf men een eigen hoogspanningscabine heeft is het belangrijk dat het net zo evenredig mogelijk belast is, men zal 
een “boete” moeten betalen als u het net onevenredig belast. Als het net langs de andere kant onregelmatig belast 
wordt bijvoorbeeld doordat het reactief en actief vermogen niet in balans zijn dan zal de COS φ veranderen en ook dit zal 
aangerekend worden. 

De klant kan dit oplossen door eventueel een condensator batterij te installeren. 
En deze COS φ kan gemeten worden met een PQA meter. 

Ook harmonische stromen kunnen roet in het eten gooien, Harmonische stroom wordt veelal veroorzaakt door elektronica. 
Elektronica bevat componenten die de stroom schakelen, om deze van AC naar DC om te zetten. Voorbeelden van 
deze componenten zijn transistoren, IGBT’s, MOSFET’s, diodes en thyristors. Hierdoor is de opgenomen stroom niet 
meer sinusvormig (niet-fundamenteel) en bestaat dus voor een deel uit harmonische stromen. Dit kunnen een veelvoud 
aan computers zijn maar ook frequentieomvormers om motoren te starten, kunnen dit bewerkstelligen. In het Europese 
elektriciteitsnetwerk heeft de stroom en de spanning een frequentie van 50Hz. Harmonische stroom is een stroom die niet 
conform 50Hz is, maar een veelvoud hiervan. Zo is bijvoorbeeld een golf van 150 Hz de derde harmonische (3*50) en 250 Hz 
de 5e harmonische (5*50) van 50 Hz.

POWER QUALITY ANALYSERS



KT350

Brede toepassingen: 
deze digitale multimeter 
is geschikt voor het 
beoordelen van elektrische 
problemen in de 
automobiel-, industriële-, 
residentiële-, commerciële- 
en huishoudelijke sector.

BRUTO PRIJS

€88,00

KT350  
ART: A11004492

TT11
• Aanpasbaar voor multimeters
• Max AC/DC 400A
• Leidingdiameter: 23 mm

VERVOLLEDIG UW KT350 MET 
EEN COMPATIBELE STROOMTANG

TT900
• Aanpasbaar voor multimeters
• Max AC 200A
• Leidingdiameter: 18 mm

8161
• AC stroommeting: tot 100A
• Bek diameter: 24 mm
• Voor gebruik met een multimeter
• Veiligheidscategorie: CAT III 300V

8115
• Bij gebruik van de 8115 met een 

multimeter kan men rechtstreeks 
in A uitlezen.

• Meet verliesstroom

We starten met Elcontrol, een in Europe gefabriceerde basis PQA meter (klasse S) met heel wat toeters en bellen. Te verkrijgen 
als 1 of 3 fazige sets met massieve stroomklemmen (max 1000A) of soepele stroomklemmen (max 3000 A), er is zelfs een versie 
waarmee u vanop afstand de logging kan volgen. 

Daarna komt van Kyoritsu de 6315 Dit toestel doet hetzelfde maar hier dient men de stroomklemmen apart te voorzien. Het 
voordeel hiervan is dat er verschillende stroombereiken kunnen gekozen worden gaande van 50 A tot 3000 A. Ook kan er 
geopteerd worden voor tangen die de lekstromen kunnen meten. Zo kunnen er verliezen gemeten worden net voordat de 
aardlekschakelaar (of in een TN net) de zekering wordt uitgeschakeld. 

En last but not least zijn er de meters van Metrel. Metrel heeft in z’n gamma niet enkel de S klasse maar ook de A klasse. Ze 
maken gebruik van zeer geavanceerde software waarmee men heel gedetailleerd de metingen kan bekijken. Er zijn talrijke 
opties zoals koffers die buiten kunnen blijven staan, modems, GPS modules en een zeer grote keuze aan verschillende 
stroomtangen! 

Voor meer informatie over deze toestellen surf naar: www.ccinv.be

BIJ CCI HEBBEN WE 3 TYPES PQA’S, VOOR ELK WAT WILS.
POWER QUALITY ANALYSERS

DE SLIMME DIGITALE 
TRUE-RMS MULTIMETER

4NAN3WTF 6315 MI2893



PROMOTIES

YEAR WARRANTY      YEAR W
ARRANTY       YEAR W
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PROF. ADVIESPRIJS

€479,50*

KT810
ART: A11004476

BRUTOPRIJS

€569,00*

POCKET2
ART: A19021017

HIKMICRO POCKET 2 
WARMTEBEELDCAMERA MET 256X192 PIXELS RESOLUTIE, 25HZ EN WIFI

• Thermische resolutie: 256 × 192 (49152 pixels)
• NETD: < 40 mK (@ 25°C, F# = 1,0)
• Meet nauwkeurig de temperatuur van -20°C tot 400°C (-4°F tot 752°F)
• Nauwkeurigheid: max. (± 2°C/3.6°F, ± 2%)
• 25 Hz beeldfrequentie
• Thermische, fusie-, PIP- en optische modi, 2 MP optische camera 

Handmatig, automatisch en 1-Tap niveau en bereik
• Alarm bij hoge temperatuur
• Ingebouwd 16 GB geheugen
• LED werklamp 1,0x tot 4,0x continue digitale zoom
• Tot 4 uur batterijduur bij continue gebruik

KT810 
EVSE ADAPTER

• Ingangsspanning: max. 250V (eenfasig), max. 430V 
(driefasig) 50/60Hz

• Meetcategorie: CAT II 300V Nominaal stopcontact: 
250V/10A Beveiliging stopcontact: zekering 
10A/250V

• PP-simulatie: open circuit, 13A, 20A, 32A, 63A
• CP-simulatie: status A, B, C, D
• Foutsimulatie: CP-fout “E”, PE-fout (aardfout)
• PE-pre-test: ja
• Type testconnector: IEC62196-2 Type 2 mannelijk
• Lengte testkabel: 25 cm

empowering 

your Expertise

+ GRATIS Hikmicro POLO

Scan deze QR code en vul uw gegevens in voor 
deze gratis Hikmicro Polo in de gewenste maat.



PROF. ADVIESPRIJS

€89,00*

2117R
ART: A11004422

2117R
DIGITALE TRMS AC
STROOMTANG 1000A
De compacte stroomtang 2117R maakt nauwkeurige metingen bij een 
zeer hoge weergaveresolutie mogelijk.

ALGEMENE KENMERKEN

• Automatisch meetbereik AC60/600/1000A
• True-RMS
• 6000 meetpunten
• Klauwopening van 33mm in druppelvorm voor gebruik in nauwe ruimtes
• Spanningsdetectie zonder contact
• Verhoogd gebruikscomfort dankzij de behuizing in dubbele plastic injectie
• Conform de veiligheidsnormen IEC 61010-1 CAT IV 3OOV / CAT III 6OOV
• Opbergtas optioneel (9079)

YEAR WARRANTY      YEAR W
ARRANTY       YEAR W

AR
RA

N
TY 3

MEETTOESTELLEN

YEAR WARRANTY      YEAR W
ARRANTY       YEAR W

AR
RA

N
TY 3

PROF. ADVIESPRIJS

€1149,00*

6516
ART: A11004475

PROF. ADVIESPRIJS

€1199,00*

6516BT
ART: A11004477

6516/6516BT
MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE  
INSTALLATIETESTER (12 FUNCTIES)

• 3,5 inch LCD-kleurenscherm 
• Aardingsweerstandtest (2 en 3 draden)
• Faserotatietest
• Lusimpedantietest
• Isolatieweerstandstest 100, 250, 500 en 1000 V  
 met automatische spanningsontlading
• Polarisatie-index (PI) en DAR
• Continuïteitstest op 200mA of 15mA met  
 selecteerbare zoemer voor snelle beoordeling
• Kortsluitstroomtest (PSC/PFC)
• Portable Appliance Test (PAT)
• TRMS-spanningsmetingen
• Intern geheugen en Bluetooth (6516BT)
• IP40 beschermingsgraad
• Geïntegreerde hulpschermen
• IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V. IEC  
 61557-1,2,3,4,5,6,7,10
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empowering your Expertise!
PROF. ADVIESPRIJS

€122,00*

KT400
ART: A11004472 

MULTITESTER 3-IN-1KT400

• Spanningsmeting 1000V AC
• Spanningsmeting 1500V DC
• Stroommeting 200A AC
• Spanningsdetectie zonder contact
• Enkelpolige fasetest
• Continuïteitstest

• Frequentiemeting
• Weerstandsmeting
• Beschermingsindex IP64
• Ingebouwde zaklamp
• Autotest
• CAT. IV 600V / CAT. III 1000V

YEAR WARRANTY      YEAR W
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7 Essentïele functies 
• Aardingsweerstandsmeting met aardpennen • Lusimpedantiemeting • Isolatiemeting  
• Spanningsmeting • Differentieeltest • Continuïteitstest • Faserotatie-test

conform de

AREI
vereisten

KT600(ME)
ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER
MET 7 FUNCTIES
• Voldoet aan AREI
• Voldoet aan internationale norm EN 61557
• Groot 3,5 ‘’ kleurendisplay
• Geïntegreerde hulpschermen voor gebruikers
• Meertalig toestel (EN/NL/FR/DE)
• Oplaadbare lithiumbatterijen x 6 (inbegrepen)
• Geleverd met kabels en aardpennen en flexibele draagtas
• CAT III 600V overspanningscategorie
• Geheugenfunctie met gratis rapportagesoftware (KT600ME)

PROMO’S

PROF. ADVIESPRIJS

€699,00*

KT600 ART: A11004471

PROF. ADVIESPRIJS.

€800,00*

KT600ME 
ART: A11004482



MEETTOESTELLEN

• Digitale multimeter met LAN-
tester

• Weergave: 2000 meetpunten.
• Meting van AC/DC-spanning, AC/

DC-stroom en weerstand
• Diodecontrole en 

continuïteitszoemer
• Contactloze spanningsdetectie
• Gegevens bewaren
• Automatisch bereik, automatisch 

uitschakelen, schermverlichting 
en weergave van bijna lege 
batterij

• CAT. III 600 V volgens EN61010

MT480 
DIGITALE MULTIMETER MET LAN TESTER

PROF. ADVIESPRIJS

€90,00*

MT480
 ART: A38000002
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Het is een ideaal multifunctioneel 
instrument met tal van praktische 
toepassingen voor professioneel alsook 
fabrieksgebruik. 

De meter kan AC- en DC-spanningen 
en -stromen en weerstanden meten, de 
continuïteit van het circuit en diodes 
testen, de telefoonlijnmodus detecteren, 
breekpunten in kabellijnen beoordelen, 
de routering van kabellijnen volgen en de 
integriteit van netwerkkabels en contactloze 
spanning detecteren . De meter is een 
draagbaar gespecialiseerd meetinstrument 
met een groot digitaal LCD-scherm en 
een achtergrondverlichtingsbron voor 
gebruiksvriendelijke aflezing.

Je kan nog zoveel zonnepanelen zetten als je wil maar als je woning niet deftig is 
geïsoleerd dan verwarm je niet enkel je woning maar ook je tuin en met de huidige 
energieprijzen is dit al snel een lucratieve bezigheid (voor de leverancier van de 
energie). Slechte isolatie kan in een woning van gemiddelde omvang jaarlijks zo’n € 
1.000 aan stookkosten schelen.

Niet enkel onvoldoende of geen isolatie is het probleem maar ook door tochtgaten 
worden er massa energie naar buiten gewerkt. 

Een IR camera is zo gevoelig dat je in de winter maar langs een verwarmde woning 
moet gaan om te zien waar er een verlies van warmte is. Ook kan men langs de 
binnenkant van de woning zien waar er koudebruggen zijn, koudebruggen geven 
steeds condensatie en op termijn verkleuringen van de muur.

Met een thermische camera kunnen volgende problemen eenvoudig gevisualiseerd 
worden:

• Ontbrekende isolatie
• Natte of uitgezakte isolatie
• Koudebruggen (in de isolatie)
• Kieren, naden en gaten 
• Bouwgebreken
• Onjuiste detaillering
• Lekkages

CCI biedt hiervoor dan ook een uitgebreid gamma 
voor zowel particulier als vakman, gaande van de 
eenvoudige camera’s tot professionele oplossingen. 

DE GOEDKOOPSTE ENERGIE IS 
DIEGENE DIE JE NIET VERBRUIKT!

ONTDEK MEER

WIST JE DAT ?WIST JE DAT ?
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De MetalliScanner® MTX metaalzoeker is ontworpen om 
metaal te vinden in standaard woningen, commerciële 
en industriële constructies. Het is gekalibreerd om 
wapeningsstaven tot 10 cm diep te lokaliseren.

Kies uit twee scanmodi, afhankelijk van de te scannen 
omgeving. Normal Scan voor ondiepe wapening 
geplaatst in strakke rasterpatronen en DeepScan® voor 
diepere stukken pijp of wapening.

MTX600


